
                          
                     

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea repartizării unei garsoniere devenită vacantă pe parcursul exploatării,  

situată în blocul de locuințe din str. Dealul Țugulea nr. 27 
 
 
 

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6, Raportul de specialitate al 
Direcției Generale Servicii Publice Locale – Biroul Reglementare și Repartizare Spații Locative 
nr. 21011/03.12.2021, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6;  

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al    
Sectorului 6 nr. 4  și nr. 5;  

Ţinând seama de: 
- Legea locuinței nr. 114/1996, cu modificările şi completările ulterioare;  
- art. 30 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000 de aprobare a Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996; 
- art. 1 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea 

fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din 
locuinţele retrocedate foştilor proprietari, coroborate cu dispozițiile conținute de art. 1 din 
Ordonanța de Urgență nr. 68/2006 privind măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul 
construcţiilor de locuinţe prin programe la nivel național; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 196/11.12.2008 privind stabilirea 
categoriilor de solicitanți ce beneficiază de prioritate la repartizarea locuințelor amplasate în     
str. Dealul Țugulea nr. 27; 

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 189/17.12.2020 privind prelungirea 
termenului de aplicabilitate a H.C.L. al Sectorului 6 nr. 327/2019 de aprobare a listelor cu 
ordinea de prioritate a solicitanților îndreptățiți, conform O.U.G. nr. 74/2007, să beneficeze de 
locuințe proprietate de stat, întocmite pentru anul 2020; 

- Procesul - verbal al ședintei din data de 04.11.2021 al Comisiei Sociale de analiză a 
cererilor de locuință și de repartizare a locuințelor;  
        În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. p), art. 196 alin. (1) lit. a) și 
art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului  6 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. (1) Se aprobă repartizarea unei garsoniere, devenită vacantă pe parcursul 
exploatării, situată în blocul de locuințe din str. Dealul Țugulea nr. 27, titularului cererii                    
nr. 38571/12.10.2018. Beneficiarul ocupă poziția 1, în lista cu ordinea de prioritate a 
solicitanților proveniți din locuințe retrocedate, la structura garsonieră.  

(2) Locuința ce se repartizează face parte din categoria celor destinate tinerilor în vârstă 
de până la 36 de ani și persoanelor evacuate din imobile retrocedate, construite din fonduri 
alocate din bugetul Sectorului 6. 
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Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză şi evaluare a cererilor de 
locuinţă şi Direcția Generală Servicii Publice Locale - Biroul Reglementare şi Repartizare Spaţii 
Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competenţelor. 

(2) Comunicarea şi aducerea la cunoştinţa publică se vor face, conform competenţelor, 
prin grija Secretarului general al Sectorului 6. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă în 
termenul prevăzut de lege. 
 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                            pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit.  a) 
         Lucian Dubălaru                                                        din O.U.G. nr. 57/2019  
                                                                        Secretarul general al Sectorului 6,                              
                                                                                                          
                                  Demirel Spiridon                                             
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